


Palavra
do Bispo

Reunidos no Centro de Even-
tos Pe. Vítor Coelho de Almeida – “O 
Apóstolo de Aparecida” – nós, Bispos, 
Eparcas, Arcebispos, Prelados, Carde-
ais, Administradores Diocesanos das 
276 Dioceses, Arquidioceses, Prelazias, 
Eparquias de todo o Brasil (aproxima-
damente 300 participantes) refletimos 
sobre vários desafios da evangelização 
para a Igreja no Brasil, bem como as 
grvv andes questões sociais, políticas, 
econômicas, éticas que atingem pro-
fundamente a população brasileira 
neste momento. Num clima de muita 
seriedade, fraternidade, respeito, ora-
ção e reflexão nos debruçamos sobre o 
tema central da desta 55ª Assembleia 
da CNBB: INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ. 

A Igreja, a partir do Vaticano II, 
propõe a experiência catecumenal, a 
ser adaptada com características ade-
quadas ao nosso tempo. Hoje, a Igreja 
assume o compromisso prioritário de 
evangelizar adultos que não passa-
ram pelo processo de Iniciação à Vida 
Cristã; aí estão incluídos os que, em-
bora batizados, se afastaram da Igreja 
ou que se apresentam com formação 
insuficiente. “É preciso ter a coragem 
de encontrar os novos sinais, os novos 
símbolos, uma nova carne para a trans-
missão da Palavra”.

O encontro de Jesus com a Sama-
ritana (Jo 4,5-42) é “protótipo” da ma-
neira como Ele se faz conhecer àqueles 
que o procuram. Ele se faz conhecer 
progressivamente, como acontece na 
Iniciação à Vida Cristã.

“Como Jesus no poço de Sicar, 
também a Igreja sente que se deve 
sentar ao lado dos homens e mulheres 
deste tempo, para tornar presente o 

Senhor na sua vida, para que o possam 
encontrar, porque só o seu espírito é 
água que dá a vida verdadeira” (Síno-
do dos Bispos sobre a Palavra de Deus, 
2012). Nesse sentido, é que entende-
mos que um processo consistente de 
Iniciação à Vida Cristã é indispensável 
ao tipo de missão que os novos interlo-
cutores de hoje estão pedindo à nossa 
Igreja.

Jesus formou discípulos e discípu-
las, instruindo-os com a sua original 
atitude de acolhida, de compreensão 
e de valorização das pessoas, princi-
palmente, as marginalizadas. A vida 
de Jesus transformou de tal modo es-
sas mulheres e esses homens que, aos 
poucos, foram compreendendo que a 
salvação cristã é vida concreta, existên-
cia quotidiana, de relação pessoal com 
Deus e com os irmãos e irmãs. É, tam-
bém, libertação das injustiças e das li-
mitações humanas.

O nosso mundo está muito dife-
rente daquele do tempo de Jesus e do 
mundo da cristandade. Ser católico, 
hoje, não é mais algo que acontece 
de forma tão automática como na so-
ciedade da cristandade, quando a fé 
era como que uma herança familiar e 
eclesial. Precisamos de um novo tipo 
de evangelização, para que as pessoas 
possam, de fato, fazer uma verdadeira 
opção por Jesus. Podemos dizer que 
a experiência de fé cristã se encontra 
hoje numa espécie de estado generali-
zado de busca e de recomeço.

O tempo atual carrega consigo 
forte crise de mediações, crise visivel-
mente exacerbada na última década. 
O que, em outros momen-
tos históricos, serviu para 

sustentar a fé e ajudou a traduzi-la em 
gestos bem concretos, manifesta-se 
agora socioculturalmente frágil, inca-
paz de fornecer firmeza nos momen-
tos de maior crise

Para que o anúncio do Evangelho 
aconteça é preciso a devida atenção 
aos desafios da realidade. O Papa Fran-
cisco, na EvangeliiGaudium, elenca al-
guns deles: a economia da exclusão, a 
idolatria do dinheiro, a desigualdade 
social que gera violência, a cultura do 
provisório, a proliferação de novos mo-
vimentos religiosos fundamentalistas, 
a promoção de uma espiritualidade 
sem-Deus, a perda do compromisso 
com o comunitário, o relativismo mo-
ral, a fragilidade dos vínculos familia-
res, a perda do sentido do sagrado e 
da transcendência.

O encontro com o Messias no 
mundo contemporâneo é possível. 
Mas precisa ser proposto de maneira 
a cativar mais as pessoas, para que se 
possa fazer a experiência impactante 
da verdadeira adesão a Jesus. Não é 
como um curso que termina em festa 
de formatura, nem se trata de mera 
devoção particular. Quem é iniciado 
se torna parte da Igreja e assume os 
compromissos da missão a que ela se 
dedica.

No Ano Nacional Mariano, no co-
ração de Nossa Senhora Aparecida, Pa-
droeira do Brasil, deposito você, caro 
leitor e toda a sua família, bem como 
todos os fiéis de nossa amada Igreja de 
Crateús.

(Inspirado no texto em elaboração:
INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ, da CNBB)

INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
O ITINERÁRIO DE VIDA DO CRISTÃO
(55ª ASSEMBLEIA GERAL DA CNBB)
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Comissão Brasileira de Justiça e Paz

“Quem não se movimenta, nem percebe as correntes 
que o aprisionam”.

(ROSA LUXEMBURGO) 
As Instituições e Representações dos Movimentos So-

ciais de CRATEÚS, ao chancelar este Documento, vêm exter-
nar o mais veemente REPÚDIO às odiosas posturas de deter-
minados veículos de comunicação - bem assim, de algumas 
pessoas que, com o nítido propósito de esconder o surpre-
endente sucesso, e subestimar a espantosa adesão à GREVE 
GERAL de 28 de Abril, omitiram a verdade factual e tentaram 
desviar a atenção dos seus seguidores para intercorrências 
irrelevantes, embora cientes de que, situações de tumulto 
são inevitáveis em grandiosos protestos, até porque prota-
gonizados por heterogênea e multifacetária multidão!

Percebam: por algum tempo, esses maus formadores 
da Opinião Pública, como se fossem “Capitães do Mato” e 
“Jagunços” de hoje em dia, abandonaram suas velhas espin-
gardas e trabucos, passando a manejar “armas midiáticas” 
(RÁDIOS, REDES DE TV, INTERNET e GRANDES JORNAIS), 
contentando-se em aprisionar a liberdade e pluralidade de 
pensamento de milhões de pessoas... 

Todavia, como se ainda não bastasse tudo isso, fizeram 
ressurgir, e até legitimar os discursos de ÓDIO – verdadeiro 
câncer do nosso organismo social, praga que julgávamos já 
definitivamente extirpada, mercê da linda roseira de nossa 
ainda incipiente Democracia. 

E as consequências disso estão aí, para quem quiser ver: 
a indevida criminalização dos Movimentos Sociais, o recru-
descimento da violência extrema, presente nas estatísticas 
atuais de assassinatos de valiosas vidas, ceifadas precoce-
mente, onde figuram como vítimas preferenciais os índios, 
quilombolas, camponeses e trabalhadores de todo o País. 
Vale dizer: o “alvo” dos Senhores da “Casa Grande” continua 

o mesmo! Visam atingir trabalhadores, todos legitimamen-
te revoltados, porque escravizados pelos sucessivos golpes, 
desferidos pelo Governo impostor de Michel Temer!

Não há como “tapar o sol com peneira!”. Mesmo assim, 
Setores da Imprensa – falada, escrita, televisada, continuam 
rotulando a histórica mobilização popular, propositalmente 
estigmatizando a santa indignação externada nos pronun-
ciamentos proferidos naquele marcante dia 28 de abril de 
2017... 

E é com profunda TRISTEZA que se constata: muitos 
daqueles - conterrâneos nossos, estando agora a serviço do 
Poder Dominante, até deslumbrados na subserviente e vil 
tarefa de agradar aos seus “Senhores”, nem percebem que 
estão “cavando a própria sepultura”... 

Para se entender esta assertiva, basta compreender 
apenas uma, dentre várias outras obviedades: nossa com-
balida economia local, os empresários e pequenos comer-
ciantes aqui estabelecidos também serão penalizados pela 
precarização do trabalho humano, pela supressão de apo-
sentadorias, pensões, auxílios, seguro-desemprego e outros 
benefícios que deixarão de ser pagos pela Seguridade So-
cial, caso essas malditas reformas venham a se concretizar.

O destinatário desta CARTA é você, caríssimo ouvinte 
ou leitor.  

Nós, remetentes ou emissários, conclamamos sim, exor-
tamos sim, todos os cidadãos e cidadãs conscientes para 
uma radical ruptura com os modelos perversos, que nos 
estão sendo empurrados, de goela abaixo, pelo Grande Ca-
pital.

Nós, signatários deste Documento, dizemos um rotun-
do NÃO aos que insistem em interpretar o Mundo ao sabor 
das suas conveniências pessoais e dirigir suas nefastas ações 
para satisfazer os interesses apenas de suas Corporações.
Nós GRITAMOS: # FORA TEMER
Nós EXIGIMOS: # NENHUM DIREITO A MENOS!
CRATEÚS (CE), MAIO DE 2017.
• COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ – DIOCESE DE CRATEÚS
• MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
RURAIS SEM TERRA – MST
• SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CRATEÚS
• SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS
• SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CRATEÚS
• CÁRITAS DIOCESANA
• FRENTE SOCIAL CRISTÃ
• INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ANTONIO 
BATISTA FRAGOSO – IDSAF
• REDE DE EDUCAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO – RESAB
• CÍRCULO DE CULTURA MARGEM ESQUERDA
• MOVIMENTOS ESTUDANTIS – SECUNDARISTAS E UNIVERSI-
TÃRIOS DE CRATEÚS

GREVE GERAL EM UM PAÍS DILACERADO 
CARTA DOS SERTÕES DE CRATEÚS-CEARÁ-BRASIL
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Para todo cristão, a Semana Santa 
é um tempo forte. Passamos quarenta 
dias (Período Quaresmal) nos prepa-
rando para Páscoa do Senhor Jesus, a 
festa da Vida! Na Paróquia do Senhor 
do Bonfim, vivenciamos intensamente 
a Semana Santa, período no qual cele-
bramos a Paixão, Morte e Ressurreição 
de Cristo. 

Após o Tempo Quaresmal, inicia-
mos a Semana Santa, celebrando a 
entrada Messiânica em Jerusalém. Je-
sus Cristo é aclamado Rei entrando na 
Cidade Santa. Rei sem coroa e cetro de 
ouro. Rei coroado de espinhos sobre o 
peso e fardo do nosso pecado. Rei des-
pojado de toda majestade. Em nossa 
paróquia, revivemos a entrada de Je-
sus em Jerusalém nos concentrando, 
pela manhã, na Igreja de São Francis-
co, onde aconteceu a Benção dos Ra-
mos seguida pela procissão rumo a 
Catedral. Vejamos! Neste dia, (Domin-
go de Ramos) no Brasil, celebramos a 
Campanha da Fraternidade, que este 
ano teve como tema os Biomas Brasi-
leiros e defesa da vida, daí o motivo de 
sairmos em procissão de um templo 
dedicado a São Francisco, Patrono da 
Ecologia. Assim, celebramos o Domin-
go de Ramos aclamando Cristo, “o Rei 
dos reis”.

Durante a Semana Santa, de Se-
gunda-feira Santa a Sábado Santo 
celebramos pela manhã em nossa Ca-
tedral o Ofício Divino, revivendo cada 
momento que Jesus viveu até sua Res-
surreição. Na Terça-feira Santa, à noite, 
aconteceu o mutirão de confissões, al-

guns padres se colocaram a disposição 
para realizar o Sacramento da Reconci-
liação. Na Quarta-feira Santa, ou como 
conhecida popularmente, Quarta-feira 
de Trevas, os homens saindo da Igreja 
de São Vicente com a imagem de Bom 
Jesus dos Passos e as mulheres sain-
do da Igreja da Imaculada (Paróquia 
Imaculada Conceição) com a imagem 
de Nossa Senhora das Dores, fizemos 
a procissão do Encontro, o encontro 
entre Jesus que carregava sua Cruz e a 
Mãe de Jesus, Nossa Senhora das Do-
res, homens e mulheres que se encon-
travam, relembrando que todos esta-
vam voltados para o mesmo horizonte, 
Cristo Jesus. 

Iniciando solenemente o Tríduo 
Pascal, uma grande celebração que ini-
cia na Quinta-feira Santa terminando 
no Sábado Santo com a Vigília Pascal. 
Quinta-feira Santa, celebramos a Ins-
tituição da Eucaristia e do Sacerdócio. 
Jesus, o Sumo Sacerdote por excelên-
cia, despojado de toda pompa e majes-
tade, deixa o seu próprio Corpo e San-
gue como alimento para a vida eterna. 
Às 17 horas na Catedral, celebramos a 
Santa Missa da Instituição da Eucaristia 
e do Sacerdócio com Cerimônia do La-
va-Pés. Dom Ailton Menegussi, nosso 
bispo diocesano, relembrou o que fez 
Cristo na Última Ceia, lavou os pés de 
doze pessoas representando os mais 
diversos setores da sociedade que de-
fendem a vida e os biomas, dentre es-
tas estavam, professor, casal, catequis-
ta, agricultor, idoso, criança e dona de 
casa. 

Sexta-feira Santa dia de jejum, si-
lêncio e abstinência, dia que celebra-
mos a Morte de Cristo, nos reunimos 
para a Celebração da Paixão (Sexta-
-feira Santa não se celebra missa) às 15 
horas em nossa Catedral. Como reza 
a Liturgia, essa celebração dividi-se 
em quatro partes: Liturgia da Palavra, 
Oração Universal, Adoração da Cruz e 
Comunhão. Após a celebração, saímos 
em silêncio pelas ruas de nossa cidade 
com a imagem do Senhor Morto (Jesus 
Cristo morto) e Nossa Senhora das Do-
res.

Sábado Santo, dia que, em vigília, 
aguardamos a Ressurreição de Cristo. 
Na noite do Sábado Santo, celebramos 
a mãe de todas as vigílias, celebramos 
com júbilo a Vigília Pascal. Neste ano, a 
“Noite Santa” em nossa Catedral ficou 
mais jubilosa, treze jovens e/ou adul-
tos receberam o Sacramento Iniciação 
Cristã (Batismo) e Eucaristia (1ª Comu-
nhão) e vinte e três receberam o Sacra-
mento da Crisma. 

No Domingo de Páscoa, dia da 
Ressurreição, dia em que celebramos 
a vitória de Cristo sobre a morte, saí-
mos em procissão pelas ruas da cidade 
proclamando a Ressurreição de Cristo. 
Após a procissão, celebramos a Santa 
Missa de Páscoa. 

Prof. Delano Carneiro de Almeida
Especialista em Filosofia da Religião 
pela UVA e
Licenciado em Filosofia pela UVA.           

SEMANA SANTA EM CRATEÚS - PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM
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Ação Missionária das paróquias da Área Norte

Nossa Igreja na 
América Latina se 
prepara para realizar 
em julho de 2018 o V 
Congresso America-
no Missionário (CAM 
5). Como passo desse 
caminho preparatório, 
a Igreja no Brasil reali-
zará, em setembro des-
se ano, em Recife, o 4º 
Congresso Missionário Nacional. O 
tema a ser refletido será: “A alegria 
do Evangelho para uma Igreja em sa-
ída”. Nosso Regional Nordeste I rea-
lizará o seu Congresso Regional, em 
Fortaleza, no período de 14 a 16 de 
julho próximo. 

Para que sejamos uma Igreja em 
saída, o Papa Francisco, na Alegria 
do Evangelho, nos propõe uma me-
todologia com cinco pilares:

a) A escuta da Palavra de Deus 

para conhecer a sua vontade. Essa 
escuta atenta leva o discípulo missio-
nário a assumir a missão de Deus em 
sua vida. “A Sagrada Escritura é fonte 
de evangelização” .

b) O abandono do cômodo cri-
tério pastoral, seu imobilismo e tra-
dicionalismo: “fez-se sempre assim”. 
Levar em contas as realidades da co-
munidade, paróquia e diocese, consi-
derando as periferias sociais, geográ-
ficas e existenciais para que a saída 

tenha um objetivo bem 
concreto: ir ao encontro 
das pessoas em suas re-
alidades.

c) O “ouvir” a to-
dos. Esse critério faz 
parte de um “processo 
participativo” que pro-
move “uma comunhão 
dinâmica, aberta, mis-
sionária e sinodal.

d) A “saída” de si próprio para o 
irmão. A Igreja em saída é uma Igreja 
com portas abertas para o outro com 
suas feridas e esperanças.

O concentrar-se “no essencial, 
no mais belo, mais importante, mais 
atraente e, ao mesmo tempo, o mais 
necessário”. “As elaborações concei-
tuais hão de favorecer o contato com 
a realidade que pretendem explicar, e 
não nos afastar dela

No dia três de maio próximo pas-
sado, representantes das paróquias de 
Ipueiras, Nova Russas, Poranga, Ipapo-
ranga e Ararendá estiveram presentes 
na comunidade de Gásea, Ipueiras por 
ocasião do dia missionário das paró-
quias da Área Norte. Essa ação acon-
tece, a cada ano, em uma comunidade 
de uma das cinco paróquias de nossa 
Área.

A comunidade de Gásea se prepa-
rou durante vários dias para receber 

os visitantes. Foram organizados os 
momentos de partilha, as famílias a 
receberem os missionários, os jovens 
e crianças a acompanharem   os mes-
mo nas visitas. O dia foi vivenciado em 
clima de festa por todos os que parti-
ciparam. 

No início da manhã, todos fo-
ram acolhidos no patamar da Igreja 
para a partilha do café comunitário. 
Em seguida houve um momento de 
apresentação da história da comuni-
dade em forma de versos, coreografia 
organizada por um grupo de crianças 
e, momento de oração com envio dos 
missionários.

Durante a manhã, aconteceu visita 
às famílias, em várias equipes que fo-
ram constituídas com os missionários 
visitantes e locais. Foram momentos 
de encontro, de partilha da vida com 
suas alegrias e desafios.

Na parte da tarde, aconteceu um 

momento com a juventude, na escola 
local. Simultaneamente se reuniram, 
na capela, outro grupo de missioná-
rios com as lideranças da comunidade 
local. Foram partilhadas as nesse mo-
mento as diversas realidades vivencia-
das nas visitas ao longo do dia.

O dia foi concluído ao redor da 
mesa da Eucaristia, às 17horas, com ex-
pressiva participação da comunidade 
local e demais comunidades vizinhas. 

A caminho do 4º Congresso Missionário Nacional
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No último sábado (06/05) foram 
ordenados presbíteros Josivan de Car-
valho Cruz e José Aurenilson Carvalho. 
A Celebração aconteceu na Paróquia 
Imaculada Conceição em Crateús-CE. 
Escolheram como lema para o minis-

tério presbiteral: “Fazei tudo o que Ele 
vos disser” (Jo 2,5). São as palavras da 
mãe de Jesus observadora cuidadosa 
ao seu redor na festa em Canaã. Como 
ministros ordenados estes nossos ir-
mãos desejam cada vez mais manifes-

tar a glória de Jesus, atentos e sensíveis 
aos sinais dos tempos, preocupados 
em levar a alegria e sentido às pessoas 
de cuja providência é a novidade ra-
dical do Reino de Deus. Inseridos em 
nossa igreja diocesana de Crateús con-
firmaram o desejo de servir ao povo de 
Deus como ministros ordenados. 

A missa contou com a presença 
de centenas de pessoas advindas de 
várias paróquias de nossa Diocese e 
de outras cidades do Ceará. Dom Ail-
ton na homilia lembrou a humildade e 
zelo que deve acompanhar o ministro 
ordenado. Assim, portanto, a Diocese 
de Crateús conta com dois novos pa-
dres, colaboradores da missão evange-
lizadora de nossa Igreja particular. 

Mailson Pereira 

CEBs
Comunidade Eclesiais de BaseSeminaristas

NOSSA DIOCESE TEM DOIS NOVOS PADRES

Aos 23 de abril de 2017 participei 
de uma ação no setor adoração, da 
paróquia nossa senhora dos prazeres 
em Caucaia, na comunidade de Bom 
Jesus, que visava alertar a comunidade 
para os riscos das doenças causadas 
pelo mosquito Aedes Aegypti, essa ini-
ciativa ocorre há 24 anos na comuni-
dade, realizada no período do inverno 
(mês de abril). Foi um momento muito 
importante de envolvimento da comu-
nidade, sobretudo pela participação 
dos jovens, crianças e adultos. Inicia-
tiva como essa julgamos importante, 
porque vai gerando consciência am-
biental nas gerações novas e instiga 
ao cuidado e gerenciamento do lixo 
doméstico, evitando o aparecimento 
de doenças principalmente ligados ao 
citado mosquito. Identificamos nessa 
ação comunitária um sinal de ressur-
reição. Recursos usados: um carro de 
som, um grupo musical da própria co-

munidade com cantos e refrões ligados 
ao tema no ritmo de samba. Parcerias: 
agentes comunitários de saúde, escola 
e prefeitura, que disponibilizou luvas, 
sacos plásticos, cartazes e folhetos. O 
trabalho consistiu em passar de rua em 
rua, de casa em casa e identificar pos-
síveis focos do mosquito. Em muitas 
famílias, as pessoas esperavam de por-
tas abertas e mandavam entrar, outras 
famílias haviam realizado a limpeza do 
local e eliminado os focos do mosqui-
to, então alguém da equipe conferia o 
local.  Onde não eram encontrados fo-
cos do o grupo musical cantava um re-
frão: vai, vai passando, limpando (bis) 
que eu também vou, essa passou, essa 
passou, essa limpou... (essa aqui não 
passou) “O meu vizinho jogou uma lata 
no meu quintal, de repente nasceu um 
mosquito muito mau” (bis). Eu tenho 
um vizinho que não é duardo Cunha, 
se agente depender dele vai morrer de 

chicungunha, vai morrer de chicungu-
nha, vai morrer de ... se agente depen-
der dele vai ... Dentre outras.

Por fim lembramos que são ações 
como essa que fazem a diferença, so-
mente em três famílias foram encon-
trados focos do mosquito. Isso mostra 
que vale a pena investir na conscien-
tização e na capacidade mobilizadora, 
na parceria com aqueles que atuam na 
comunidade, basta ter iniciativa e cria-
tividade!

Um abraço fraterno para todos e 
uma feliz páscoa! 

Seminarista Cícero Batista

Sinal de ressurreição!
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A saúde brota da vida, da nature-
za, das condições de vida dignas para 
todas e todos. Brota dos cuidado com 
a casa comum. Para ter saúde precisa-
mos de sol, de água limpa, de ar puro 
sem poluição, de terra sem venenos, 
de um qintal com horta, fruteiras, flo-
res e remedios naturais, de uma família 
que se queira bem e de bons vizinhos. 
Precisamos de ter terra pra trabalhar 
ou um trabalho que nos sustente. De 
um lazer sadio e uma comunidade uni-
da sem discriminações e violência.

Agua e Saúde
PRECISAMOS DA ÁGUA: A água 

é um dos elementos mais essenciais 
para o organismo, pois está em cada 
célula, tecido e órgão do corpo. Nos-
so corpo é formado por quase 70% 
de água. No nosso clima quente nor-
destino, beber água é ainda mais ne-
cessário para ter saúde. É fundamental 
que a cada duas ou três horas a gente 
beba um pouco de água. A água é in-
dispensável para o funcionamento do 
nosso organismo: nosso organismo 
precisa de muita água para regular a 
temperatura do corpo, para fazer a di-
gestão, para eliminar as impurezas e os 
excessos. Quando o corpo é hidratado, 
o corpo todo funciona muito melhor. 

Precisamos repor 
todo dia, toda a 
água que elimina-
mos pelo suor, pela 
respiração, pela uri-
na e pelas fezes... 

COMO E QUAN-
DO BEBER A ÁGUA:

- Tomar um 

copo em jejum e outro ao deitar é óti-
mo para os rins e pulmões

- A natureza orienta nosso orga-
nismo: sempre beba quando estiver 
com sede

- Crianças e idosos devem ser aju-
dados a não esquecer de beber 

- A água deve ser bebida aos pou-
cos; nunca junto com as refeições, para 
não atraplhar a digestão. Beba uma 
hora antes de comer e deixe passar 
pelo menos uma hora depois das refei-
ções para beber.

- Tomar água gelada com corpo 
quente, é perigoso para a saúde. Pode 
causar falta de voz, resfriados, catarro...

- Tomar pequenos goles de água 
cada poucos minutos, cura indiges-
tões.

- Quando a urina tiver cor amare-
la, é sinal que precisamos tomar mais 
água. A urina precisa ser da cor da pa-
lha do milho, quase sem cor.

A QUALIDADE DA ÁGUA: Nossa 
saúde depende muito da qualidade da 
água que nós bebemos. Encontramos 
água pura onde não há poluição, po-
eiras, lixo, onde não si utilizam agrotó-
xicos...

As fossas e os esgotos devem estar 
a uma distância mínima de 15 metros 
dos poços e das cisternas. As fossas 
sempre devem ser cavadas em lugares 
mais baixos de que os poços e as cister-
nas.Poços e cisternas devem sempre 
ficar bem fechados, não somente para 
evitar perigo para as crianças, como 
também, para manter sempre limpa a 
água. Para ser pura, a água deve sem-
pre estar sem cor, sem cheiro, sem sa-
bor; não conter sais e metais ou outros 
resíduos tóxicos. É sempre bom utilizar 
o filtro para a água de beber.

Nossa saúde depende da nossa ali-
mentação. Alimentar-se corretamente 
é uma ciência e uma arte. Nossos an-
tepassados comiam arroz socado no 
pilão, retirando dele apenas a casca 
externa. A mesma coisa era feita com 
o milho e o trigo... Hoje a maioria dos 
nossos alimentos é industrializada: os 
alimentos são contaminados, empo-
brecidos e refinados. Tiramos a maior 
parte das vitaminas, dos sais minerais, 
das fibras. Aos alimentos e às bebidas 
são acrescentados conservantes, co-
rantes, essências artificiais. 

- Coma alimentos naturais. Evite 
alimentos enlatados e conservados.

- Evite frituras e gorduras
- Diminua o uso da carne, queijo e 

outros produtos de origem animal.
- Coma alimentos crus: muitas ver-

duras e frutas
- Não misture verduras e frutas na 

mesma refeição: precisam de tempo 
diferenciado para uma boa digestão

- Não beba durante as refeições. 
Deixe passar pelo menos uma hora

- Evite discussões, irritações, baru-
lhos especialmente na hora da refeição 
e da digestão.

CEBs
Comunidade Eclesiais de Base

A SAÚDE BROTA DA NATUREZA, DA JUSTIÇA E DA PAZ

Saúde

7JUNHO - 2017 / JULHO - 2017



Aconteceu nos dias 29 e 30 de abril 
na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, 
Tauá o 21º seminário da Pastoral Fami-
liar com o tema: A missão e a vocação 
da família na Igreja e no mundo. Esti-
veram presentes representantes da 
Pastoral Familiar de 12 paróquias. Re-
fletimos sobre a realidade da família 
hoje onde destacamos alguns aspec-
tos: individualismo exagerado, cultura 
do provisório, a família como lugar de 
passagem, falta de paciência para tra-
balhar os momentos de crise, rapidez 
de troca nas relações. Mesmo diante 
dos muitos desafios temos consciên-
cia do nosso potencial como família e 
por isso, com a ajuda da Coordenação 
de catequese diocesana trabalhamos a 
família como primeiro lugar da evan-
gelização. Na noite do dia 29 tivemos 
a feliz oportunidade de encontrar as 
famílias nos seguintes bairros de Tauá: 

Colibris, Cidade Nova e Bezerra Sousa. 
Na manhã do domingo celebramos a 
Eucaristia na comunidade Alto Brilhan-
te. Por fim firmamos os seguintes com-
promissos: 

- nas nossas paróquias buscar co-
nhecer melhor a Exortação “A alegria 
do Amor” como instrumento de traba-
lhos para os nossos grupos de pastoral 
familiar; 

- acompanhar os “casos especiais” 
(casais de segunda união, famílias em 
crise...) com mais atenção e amor. 

- Celebrar a semana da Família na 
segunda semana de agosto;

- Acompanhar e fazer parcerias 
com os grupos de jovens a fim de pro-
por encontros de namorados, de noi-
vos no intuito de propor a beleza da 
vida matrimonial;

No 22º Seminário em abril de 2018 
vamos a Paróquia de São Sebastião em 

Monsenhor Tabosa.
“Em família precisa haver um trei-

namento na arte de amar: Nenhuma 
família é uma realidade perfeita e feita 
uma vez para sempre, mas requer um 
progressivo amadurecimento de sua 
capacidade de amar” (AL, 325)

Abraço,
Coordenação Diocesana da Pasto-

ral Familiar

21º Seminário da Pastoral Familiar

PARTILHA DAS COMUNIDADES
ADEUS, RAIMUNDINHA!
Autor: Evaldo Carneiro

1-Eu estava em minha casa
E um amigo me chamou
Vamos bater o sino
Foi o que pronunciou
Pois nesta comunidade
Uma pessoa de idade
A morte paralisou.

2-Quando ouvi a noticia
Disse logo: então quem é? 
De pronto me respondeu:
Foi a Raimunda Dedé,
Pessoa muito estimada
Distinta e sempre educada
Um exemplo de mulher

3-Realmente ela era
Uma vivente história
Guardava fatos passados
Indeléveis na memória
De um passado sofrido
Onde o leigo perseguido
Teimava na trajetória. 

4-Ela falou para mim
Em recente ocasião
Que na grande Ditadura
Sofreu a perseguição
Recebendo um militar

Que veio lhe interrogar
Sobre a subversão.

5-Raimundinha disse mais
Que pressentindo o mal
Guardou jornais e revistas
Lá no fundo do quintal
Sob umas telhas quebradas
Que estavam amontoadas
Pra não deixar nem sinal.

6-Me falou em entrevista
Que enganou o tenente
Como uma desentendida
Colocou-se em sua frente
E em cada pergunta dada
Dava uma disfarçada
Se fazendo de inocente. 

7-Nesse dia a PM
Não visitou só Raimundinha
Também esteve na casa 
De Margarida e Belinha
Buscando informação
Sobre a subversão
Que achavam que aqui tinha.

8-Este capitulo dramático
De uma Igreja perseguida
Ela enfrentou com coragem
E hoje na despedida
Relembramos a história
Refazendo a trajetória

De uma parte de sua vida.

9-Foi pessoa dedicada
 Para a evangelização
Na condição de engajada
Não via obstáculo não
Sendo uma animadora
E da Igreja servidora
Por mais de uma geração.

10-Foi bastante vencedora
Numa luta permanente
Por alguns anos ficou
Em tratamento, doente
Mas venceu a anomalia
Com Jesus e com Maria
Permaneceu bem contente.

11-Com o seu falecimento
Nós ficamos a pensar
Que também nossa jornada
Um dia aqui findará
Então temos a missão
De preparar o coração
Pra quando Deus nos chamar.   

12-O seu corpo foi entregue
Para a fértil terra fria
Que foi antes preparada
Com uma chuva de alegria
Dizendo que o Pai celeste
Com a sua graça reveste
Sua vida neste dia.

CEBs
Comunidade Eclesiais de BasePARTILHA DE 
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A encenação da Paixão e Morte de 
Jesus Cristo já virou tradição na Paró-
quia de São Pedro em Parambu. 

Neste ano de 2017 a dramatização 
dos últimos passos de Cristo, mais uma 
vez, atraiu a atenção do povo param-
buense, católicos e não católicos para 
a grandeza desse período na vida dos 
cristãos, que recordaram através das 
diversas cenas apresentadas, a maior 
prova do amor de Deus pela humani-
dade, que deu o seu Filho amado para 
nos salvar.

A encenação da Paixão de Cristo, 
a exemplo dos anos anteriores, deu-se 
em dois momentos. 

Na Quinta-feira Santa, após a Mis-
sa do Lava-pés a juventude da paró-
quia apresentou a primeira parte no 
patamar da Igreja Matriz, abrangendo 
trechos da Bíblia a respeito da profecia 
sobre a vinda de Jesus, a “Anunciação 
do Anjo Gabriel à Maria”, “O Nascimen-
to de Jesus”, “”o primeiro milagre de 
Jesus nas Bodas de Caná, a trama de 
Anás e Caifás para prender Jesus,  a 
“Santa Ceia e o Lava-pés”, a “Prisão de 
Jesus”, dentre algumas outras.

Na Sexta-feira, por sua vez, os fieis 
se concentraram na Praça do Bairro Vila 

Nova, por volta das 14h, onde acom-

panharam a dramatização do “Julga-
mento e Condenação de Jesus”. Em 
seguida, uma multidão acompanhou 
a encenação das demais estações, até 
chegar ao patamar da Igreja Matriz, 
onde se deu a cena da “Crucificação de 
Cristo”.

Durante todo o trajeto da Via-Sa-
cra, era possível notar o envolvimen-
to dos fieis, que rezavam e muito se 
emocionavam a cada estação, que per-
correu algumas das principais ruas da 
cidade de Parambu. Enquanto Jesus, 
encenado pelo acólito Davi carrega-
va a sua cruz pelas ruas, muitas famí-
lias faziam questão de se reunirem e 
acompanharem das calçadas de suas 
casas, contemplando a memória do 
sofrimento do Senhor através do te-
atro, que foi muito bem apresentado 
pelos jovens da paróquia.

Após a encenação, os paroquia-
nos adentraram à Igreja Matriz, onde 
celebraram juntos a Paixão do Senhor, 
seguindo o ritual da Sexta-feira da Pai-
xão.

- Pascom Parambu

SEMANA SANTA: Encenação da Paixão de Cristo em Parambu

Partilha de
Experiência
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A Pastoral da Comunicação em 
Parambu tem buscado desenvolver 
um bom trabalho de comunicação na 
Paroquia de São Pedro, procurando 
abranger os diversos públicos e ca-
nais de comunicação, através do rá-
dio, Facebook (página e perfil), blogs-
pot, Instagram, telões após as missas, 
palestras, pois considera que a so-
ciedade tem evoluído e suas  formas 
de comunicação tem acompanhado 
essa evolução, cabendo à Igreja o pa-
pel de evangelizar também por esses 
meios, considerando que, onde es-
tiver um irmão, lá a igreja deve tam-
bém estar, levando a sua mensagem 
libertadora.

A PASCOM de Parambu hoje 
conta com cerca de 30 membros, 
distribuídos internamente por 3 gru-
pos: a EQUIPE DE MÍDIAS, a EQUIPE 
DE EVENTOS E ESPIRITUALIDADE e a 
EQUIPE DE RÁDIO, contando ainda 
com outra equipe responsável pela 
coordenação geral da pastoral.  A 
ideia é que cada equipe coordene 
uma área, tendo sempre o apoio das 
demais equipes em suas ações, des-
sa forma, em cada ação desenvolvida 
pela pastoral há o envolvimento de 
todos os seus integrantes.

Vejamos agora as principais ativi-
dades por equipe:

EQUIPE DE MÍDIAS:
 

• Manutenção do Blog ,Instagram 
e Facebook  da paroquia;

• Envio de notícias ao Roceiro 
(jornal diocesano); 

• Elaboração de material gráfico 
para divulgação da Festa do Padroei-
ro e outros eventos; 

• Registros fotográficos, monta-
gem de vídeos, etc;

• Telão na praça, para divulgação 
das atividades da paróquia, além de 
homenagens em datas comemorati-
vas;     

• Administração do grupo de 
WhatsApp, denominado de “Agen-
tes da Comunicação”, composto por 
animadores de comunidades e re-
presentantes de movimentos e pas-
torais, para que possam enviar fotos 
e informações sobre suas atividades, 
a fim de serem divulgadas nas redes 
sociais da paróquia.

EQUIPE DE EVENTOS E
ESPIRITUALIDADE: 

• Responsável pela espiritualida-
de da pastoral; 

• Coordenação da pastoral na or-
ganização de eventos;

• Organização de momentos so-
cioculturais, aos segundos domingos 
de cada mês, com barraquinha com 
comidas típicas;

• Organização retiros espirituais 
da pastoral;

• Organização de palestras sobre 
diversos assuntos.

EQUIPE DE RÁDIO: 

• Organização e apresentação do 
Programa Evangelizar, aos sábados, 
das 11 a s 12:30h; 

• Responsável pela formação e 
desenvolvimento dos apresentado-
res; 

• Gravação de spots para divulga-
ção de eventos.

Com essa organização a PASCOM 
da Paróquia de São Pedro, tem se es-
forçado para levar a mensagem de 
Deus e as boas experiências do Povo 
de Deus a todos os paroquianos.

O trabalho de comunicação da Pascom de Parambu

Partilha de
Experiência

CEBs
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A Paróquia de São Pedro de Pa-
rambu, na tarde do domingo do dia 
26/03, recebeu com festa a imagem 
de Nossa Senhora da Conceição Apa-
recida, Padroeira do Brasil, momento 
que marcou a abertura oficial do Ano 
Nacional Mariano na paróquia.

A concentração se deu por volta 
das 16h, nos arredores da Capela de 
Santo Antônio, na comunidade de 
Vila Dr. Cícero (Trevo), reunindo cen-
tenas de pessoas, vindas da sede do 
município e das diversas comunida-
des do interior, protagonizando um 
momento belíssimo.

A Polícia Militar puxou a procis-
são motorizada, sendo seguida por 
dezenas de motos, vindo logo depois 
a imagem de Nossa Senhora Apareci-
da, conduzida em um veículo pelos 
Guardas de Nossa Senhora, e ainda 
pelos diversos carros, caminhões e 
vans das caravanas das comunidades. 

A procissão seguiu pela CE 277 
até a entrada da cidade de Parambu, 
mais precisamente até a estátua de 
São Pedro, onde houve uma pequena 
parada em que a imagem foi apre-
sentada aos paroquianos. Após esse 
intervalo, os fieis deixaram seus trans-
portes e seguiram em caminhada 
com a imagem até o patamar da Ma-
triz de São Pedro, onde foi realizada 
uma Santa Missa campal, celebrada 
pelos padres Jobson e Chagas e pelo 
Diácono Manoelzinho.

Após a celebração, os fieis pude-
ram tirar fotos e fazer a suas orações 
diante da imagem da padroeira do 
Brasil.

Foi um momento muito forte e 
emocionante, no qual os paroquia-
nos, mais uma vez, deram uma ver-
dadeira demonstração de respeito e 
amor à Mãe de Jesus.

A imagem, cópia fiel da oficial, 
é um presente do Santuário de Apa-

recida à Paróquia de Parambu, que 
foi possível graças a um pedido feito 
por Pe. Chagas ao santuário. Durante 
todo o ano de 2017, a imagem deve-
rá percorrer as comunidades da pa-
róquia e, posteriormente, retornar à 
Igreja Matriz, onde será providencia-
do um espaço especial para imagem, 
onde esta permanecerá.

Pascom Parambu

Partilha de
Experiência
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Caríssimos leitores do roceiro, CPT e assinantes da re-
gião de Crateús Inhamuns. Saúdo com a Paz de Cristo e um 
bom dia.

Companheiros (as) comunico-lhes que com as apari-
ções e as bênçãos da mãe santíssima em Fátima, que entre 
os dias 10 e 11 de maio de 2017 apareceu e” ressuscitou” 
o INCRA-CE . Onde passou (02) dois dias no assentamento 
Serra das Moças – Parambu – CE. Também tive o privilegio 
de ser visitado por uma hora em minha humilde residência, 
com eles o técnico Sr. Benemar e Liduina anunciando um si-

nal de libertação, partilha das áreas para cada assunto, como 
também resolver os problemas das bloqueações, preparan-
do os assentados para os desafios e dificuldades. Falaram 
que em breve virão outros técnicos para o trabalho. 

Aqui meu forte abraço de estima e consideração com a 
paz de Deus.

Frutuoso Gonçalves Lima (Fortuna), Área Sul, serra das 
Moças - Parambu-Ce.

15 de Maio de 2017

NOVO ASSENTAMENTO
A fazenda Lindoia vai logo se tornar o mais novo Assen-

tamento da nossa região, e vai ser conhecido como Assen-
tamento Oziel Alves Pereira, para homenagear esse jovem 
de 17 anos assassinado pela polícia, em 1996, com outros 18 
companheiros na chacina de Eldorado dos Carajás no Pará 
quando viajavam para participar de uma manifestação dos 
Sem Terra. A Fazenda Lindoia que dista uns 5 quilômetros 
da Lagoa de Santo Antonio - Ararendá,  tem mais de 900 há, 
era uma das propriedades da família Memória que possuía 
muitas propriedades na região, entre elas já foram desapro-
priadas: Pintada, Itauru e Vitória que, com Lindoia passam 
de 11.000 ha. Na fazenda Lindoia, trabalhavam mais de 20 
famílias de moradores. Muitos em casas de taipa que já ca-
íram. Ainda tem uma casa grande bem ampla, várias casas 
de alvenaria, um açude, um poço profundo e um bonito car-

naubal. Um grupo de 94 famílias de sem terra fizeram um 
acampamento, no limite da fazenda, bem perto do assenta-
mento Itauru. A ocupação aconteceu na noite d e 24 de abril 
de 2013. Nos primeiros tempos foram muito fortes as amea-
ças e a repressão policial. Muitas famílias acampadas de bai-
xo da lona foram desistindo. As famílias que resistiram até 
agora estão alegres não somente pela boa safra de feijão e 
de milho, mas também pela perspectiva de receber em bre-
ve a terra que, depois de 4 anos de luta, foi negociada por 
um valor de 1 milhão e 200 mil R$ pelo Estado do Ceará e 
que será repassada pelo IDACE ao INCRA que vai executar a 
imissão de posse. Essas informações foram repassadas pelas 
famílias acampadas e pelos moradores da Fazenda Lindoia.

CPT de Crateús

ÁGUA ARMAZENADA NOS AÇUDES

Pelos dados do Portal Hidrológico do Ceará a situação dos açude de 
nossa região no dia 10/05/2017 está bastante preocupante. Confira a 
tabela abaixo.

Partilha de
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PREPARANDO O 11º ENCONTRO DAS CEBs
A partir das sugestões recebidas das CEBs, a Articulação 

diocesana está montando o plano do 11º Encontro. Vamos 
ter 8 Tendas. Os representantes das CEBs vão se dividir de 
um jeito que homens, mulheres, idosos e jovens estejam 
bem representados em todas as Tendas. Vamos cuidar tam-
bém que haja representação proporcional de cada paróquia 
em todas as tendas. Na hora da inscrição as pessoas serão 
convidadas a escolher 3 temáticas com que mais se identifi-
cam e os articuladores de cada paróquia farão a distribuição 
dos representantes de sua paróquia. Os subtemas de cada 
Tenda se relacionam todos com o tema geral do Encontro 
das CEBs: CEBs e desafios do mundo Urban(izado). Para cada 
subtema foi indicada uma pequena equipe para preparar 
uma breve introdução, uma iluminação bíblica e a indicação 
de alguns cantos apropriados.

TENDA 1:Família e relações de gênero

TENDA 2:Liberdade e pluralismo
TENDA 3:Bioma Caatinga
TENDA 4:Ameaças e cuidados com a vida
TENDA 5:Cidadania, Ética, Política e Economia
TENDA 6:Identidade e Espiritualidade das CEBs
TENDA 7:Habitação, Trabalho e Migração
TENDA 8:Cultura, Arte e Comunicação
As CEBs ou pessoas quem tenham sugestões, enviem 

logo para  a Cúria Diocesana para enriquecerem sempre 
mais a preparação do nosso encontro construído em muti-
rão. Mandem também o relato das reflexões feitas ao longo 
do Mês de Maio; o aprofundamento realizado nos encontros 
das Comunidades das Paróquias por ocasião de Pentecostes 
e como estão sendo encaminhados os encontros das CEBs 
de cada Área marcados para o dia 19 de Agosto.

Articulação Diocesana das CEBs

Desde o último dia 4 de maio, a 
Comunidade Central se reuniu para a 
realização da Festa de sua padroeira 
Nossa Senhora de Fátima. Antes po-
rém, houve no Santuário de Fátima, 
duas assembléias de preparação, onde 
foram montadas as equipes de tra-
balho e acertados alguns detalhes. A 
festa desse ano teve como tema: Com 
Maria, mãe da oração, uma comunida-
de que vive e guarda a palavra de Deus.  
Durante o novenário foi refletido a cer-
ca da CF 2017, bem como o Ano Maria-
no, em comemoração aos 300 anos do 
encontro de Nossa Senhora Aparecida. 

A festa encerrou-se dia 13 onde um 
grande número de fiéis compareceram 
ao Santuário para agradecer a Deus e 

pedir a intercessão de Maria.
Animadores da Comunidade Cen-

tral\Ipaporanga

Os animadores e Equipe Paroquial 
previram realizar durante o ano quatro 
articulações com as pessoas que ani-
mam as atividades sociais e pastorais 
na cidade, visando aprofundar a espi-
ritualidade, avaliar a caminhada e fazer 
um exercício prático de confraterniza-
ção.

A primeira articulação aconteceu 
dia 08/04 no Salão Paroquial, contando 
com a participação de bastante gente. 
Na ocasião houve uma oração mais 
prolongada, contemplamos as coisas 
boas das ações realizadas e o que po-
dem melhorar, reavivamos a memória 
sobre o que vai acontecer de comum 

nos próximos meses e celebramos as 
datas marcantes da vida das pessoas 
que vieram.

Foi um encontro que fez a diferen-
ça em face da alegria e descontração 
de todos os presentes.

Articulação da Cidade
Planejamento da CPT de Ipapo-

ranga, 2017
Dia 08/04 pela manhã reuniu-se 

no Mulungu a Comissão Pastoral da 
Terra, principalmente jovens e traba-
lhadores das comunidades do Pé da 
Serra. A comunidade citada acolheu 
com muita alegria as pessoas que vie-
ram de outros lugares e a equipe pa-

roquial. 
Para motivar a discussão foi proje-

tado um DVD sobre a convivência de 
qualidade no semi-árido. Houve apre-
ciação e destaque dos participantes 
e a seguir, em três grupos distintos, 
tratamos de temas específicos, como 
seja: ecologia, partindo da CF 2017; a 
captação e uso das águas das chuvas 
e os destinos da safra do presente ano.

Depois previmos algumas datas 
comuns para o resto do ano e tivemos 
a partilha de um almoço farto e gosto-
so preparado pela comunidade aco-
lhedora.

Comissão da CPT

Articulação da Cidade/Ipaporanga

Festa de Fátima
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Dia 14 de maio, na Igreja de Fáti-
ma – Bairro Central, em Ipaporanga, 
ocorreu a Missa da Confirmação de 
106 jovens e adultos, vindos das di-
versas comunidades de nossa Paró-
quia e também dos bairros da cidade. 

A celebração foi presidida pelo nosso 
Pastor Diocesano, que em sua homilia 
pediu que procurassem cada a dia se 
aproximarem de Deus, na vivencia em 
comunidade, que o Espírito Santo nos 
faz pessoas inquietas, que sempre vão 

a luta. Ainda foi lembrado que o sacra-
mento que eles e elas recebiam não 
era um ponto final, mas sim um ponto 
de partida.

Articulação Paroquial da Catequese

No último dia 23 de abril, na Paró-
quia de Ipaporanga, a equipe do Dízi-
mo, com seus amigos e familiares, se 

reuniu novamente para um almoço de 
confraternização, sendo este devido a 
Páscoa.  Com a participação de quase 

todos os membros nos reunimos na 
casa da D. Rita para esse momento de 
convivência. Nesse dia também nos 
despedimos de nossa irmã Dejane, 
que nos dias próximos viajaria, mas 
acolhíamos Derik, que ficará com o 
serviço que sua irmã tão bem prestou 
a essa comunidade paroquial. Com 
esse clima de que Cristo Ressuscitou 
pela nova vida que Dejane escolheu 
e a chegada da Derik em nossa equi-
pe, essa ocasião, como as demais se 
tornou especial para a caminhada e 
repleto de alegria para todos que par-
ticiparam desse almoço.

Equipe do Dízimo de Ipaporanga

Missa da Confirmação

Confraterniza ção da Equipe do Dízimo

Partilha de
Experiência

CEBs
Comunidade Eclesiais de Base
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Liturgia
Povo de Deus, amigos e amigas que exer-
cem a missão na “sua comunidade” de 
animar as celebrações; seja da Palavra de 
Deus, ou mesmo da celebração Eucarís-
tica. Podemos correr o risco de celebrar 
e, o mistério celebrado, não adentrar as 
nossas vidas, despertando a conversão e 
iluminado a nossa caminhada cristã. Cla-
ro que há inúmeras situações pessoais e 
comunitárias que dificultam esta vivência 
da liturgia, o que não citaremos exem-
plos aqui, mas o que desejamos é uma 
maior consciência daquilo que celebra-
mos. Como deve ser bom, depois de uma 
liturgia, perceber como a Palavra de Deus 
vai dando sentido a nossa participação 
como membros da Igreja. Vivemos em 
um mundo marcado pelo ativismo e uma 
cultura do descartável. Na dimensão cor-
riqueira da vida podemos passar por ela 
sem esta passar por nós, isto é, não expe-
rimentar o “sabor” dos acontecimentos e 
“tudo” serem do mesmo jeito. Também na 
liturgia podemos cair neste relativismo e 
achar que tudo na liturgia, já sabemos e é 
sempre do mesmo jeito. Na dimensão do 
descartável, também podemos achar que 
tudo tem que mudar, em nome do “novo”, 
isto é, aquele canto que já cantamos a lei-
tura bíblica que já ouvimos, em fim, cair 
na mesmice litúrgica. Tenhamos sempre 
o cuidado de invocar o Espírito de Deus 
para nos iluminar e bebermos da fonte 
inesgotável da leitura bíblica. Esta nos 
ajudara a dinamizar a liturgia através de 
cantos, leituras bem proclamadas, tarefas 
bem executadas e, acima de tudo isso, 
encontrar na liturgia a luz que necessita-
mos para melhor realizarmos a vontade 
de Deus.
08 de junho. Solenidade
de Pentecostes 
At 2, 1-11 / Sl 103(104) 1ab e 
24ac.29bc-30.31 e 34 / 1Cor 12,3b-7.12-
13 / Jo 20,19-23
Celebramos hoje a solenidade de Pen-
tecostes. Nas suas origens, pentecostes 
era uma festa agrícola, depois, numa di-
mensão religiosa, passou-se a celebrar 
a libertação do povo de Israel. Com esta 
celebração encerramos o tempo pascal, 
um dos períodos do ano litúrgico. Retor-
naremos o período do tempo comum, ou 
das celebrações vida publica de Jesus e 
também a nossa missão como cristãos. 
As leituras desta liturgia nos fazem pen-
sar e retomar a missão da Igreja nos seus 
primórdios da era cristã. Os discípulos 
estão reunidos no mesmo lugar quando 
o Espírito Santo desce sobres eles e os 

impulsionam a missão de testemunha o 
ressuscitado. É ele o senhor da nossa his-
toria, o centro da comunidade crista. 
11 de junho. 10 ° Domingo do Tempo 
Comum - Solenidade da Santíssima 
trindade – 2° Semana do Saltério
Ex 34,4b-6. 8-9 / Sl Dn 3,52. 54-55.56 / 
2Cor13,11-13 / Mt 5,1-12
A Igreja celebra hoje na liturgia da Pala-
vra a solenidade da Santíssima Trindade. 
A liturgia nos da à graça de celebrar a 
comunhão perfeita do Deus Trino, Pai, Fi-
lho e Espírito Santo. Não são três deuses, 
mas um só Deus. Destaca-se nas leituras 
o grande amor de Deus pela humanida-
de. Deus amou o mundo de tal forma que 
nos deu seu Filho para nos salvar. Apro-
ximemo-nos deste Deus para que a nos-
sa vida seja marcada pela comunhão do 
amor. 
18 de junho. 11° Domingo do Tempo 
Comum – 3° Semana do Saltério
Ex 19,2-6ª / 99 (100), 2.3.5 / Rm 5,6-11 / 
Mt 9,36-10,8
A liturgia deste domingo convida a rever 
os feitos de Deus em nossa vida, manter 
viva a aliança para com Deus e, a fideli-
dade ao seu projeto libertador, sendo ao 
mesmo tempo uma fonte de bênçãos. Só 
o Senhor é bom, pois, somos o povo e 
seu rebanho. Exemplo de pastor é Jesus 
cristo que nos deu a verdadeira vida com 
a sua morte. Também nós devemos da a 
vida pelos os irmão na missão de teste-
munhar a Boa Nova.
25 de junho. 12° Domingo do Tempo 
Comum – 4° Semana do Saltério
Jr 20,10-13 / Sl 68 (69), 8-10. 14 e 17.33-35 
/ Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33
A liturgia da Palavra deste dia traz o tema 
da confiança em Deus. O senhor contem-
pla do lugar onde reside o justo e lhe faz 
justiça. Por isso, nos atende por que seu 
amor alcança o coração do aflito. Cristo, 
figura do primeiro Adão, nos garante a 
vida em plenitude. Anos, cabe a fidelida-
de e a fé.
02 de julho. 13° Domingo do tempo 
Comum – Solenidade de São Pedro e 
São Paulo
At 12,1-11 / Sl 33(24), 2-3. 4-5.6-7.8-9 / 
2Tm4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
A liturgia da Palavra de hoje nos motivam 
para o acolhimento dos nossos irmãos e 
as conseqüências positivas dessas ações 
ao nosso próximo. Eliseu é o profeta de 
Deus que reanima e a esperança dos que 
estão adormecidos (as) que necessitam 
da bênção de Deus. Cantar os louvores 
do Senhor deve ser sempre a nossa ação 
de graças a Deus, pois pertecemos ao 

Senhor pela a sua morte. Carrega a cruz 
de Jesus é ter a certeza da nossa ressur-
reição.
09 de julho. 14° Domingo do Tempo 
Comum- 2°Semana do Saltério
Zc 9,9-10 / Sl 144(145), 1-2. 8-9.10-11 / Rm 
8,9. 11-13 / Mt 11,25-30
A liturgia de hoje nos convida a fixarmos 
a nossa vida nas promessas salvadoras 
de Deus que ao seu tempo se realizam. 
A esperança de um Rei justo e humilde 
que governara com justiça e implantara 
o direito leva-nos a crer que essa profecia 
de Joel se realiza em Jesus de Nazaré. É 
o Senhor a expressão visível do reino de 
Deus presente no seio da humanidade.
16 de julho. 15° Domingo do Tempo 
Comum – 3° Semana do Saltério 
Is 55,10-11 / Sl 64(65), 10ª.11-13 / Rm 
8,18-23 /  Mt 13,1-23 ou 13,1-9
O tema da liturgia da Palavra deste do-
mingo recai sobre a força e ação da Pa-
lavra de Deus em nossas vidas. “A Palavra 
que sair de minha boca: não voltará para 
mim de Mãos vazia; antes realizara tudo 
que for de minha vontade”. Peçamos 
nesta celebração que a Palavra de Deus 
anunciada a nós encha o nosso coração e 
a vida com muitos frutos. 
23 de julho. 16° Domingo do Tempo 
Comum – 4° Semana do Saltério 
Sb 12,13. 16-19 / Sl85(86),5-6.9-10.15-16ª 
/ Rm 8,26-27 / Mt 13,24-43 ou 13,24-30
A bondade de Deus é, portanto o tema 
da liturgia da Palavra deste domingo. O 
senhor é bom, clemente e fiel, sois amor, 
paciência, perdão. O senhor vem ao nos-
so encontro e dando-nos o seu Espírito, 
vem ao encontro de nossa fraqueza. As-
sim, nos ajudam a termos boas ações, fa-
zendo sempre o bem. 
30 de julho. 17°Domingo do Tempo Co-
mum – 1° Semana do Saltério
1Rs 3,5.7-12 / Sl 118(119),57 e 72.76-
77.127-128 / Rm,8,28-30 / Mt 13,44-52 ou 
13,44-46 
Neste dia, a Tonica da Palavra de Deus nos 
ajudam a pensar no nosso jeito de rezar e 
o que devemos pedir na oração a Deus. 
Salomão com uma oração simples, dese-
jando praticar a justiça e o direito, pede a 
Deus, não algo para si mesmo, mas para 
os outros, isto é, governar o povo com 
justiça. Essa sabedoria pode ser encon-
trada por nós mediante a graça de Deus 
que nos ajuda a se aproximar da palavra 
de Deus, fonte da sabedoria. A Boa Nova 
do Evangelho, o Reino de Deus é, portan-
to o nosso grande tesouro.

Liturgia
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